pleteme opět přes všechna oka, zachytíme vždy oba díly oka a spleteme ho
jako 1 oko podle vzoru.
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 10 cm x 10 cm = 18
ok x 26 řad vzorem I

FIALOVÁ
HALENKA
S KABELKOU
HALENKA
VELIKOST: 36 (38/40, 42) údaje pro větší
velikosti jsou uvedeny v závorce, pokud
je udaný pouze jeden údaj, platí pro
obě velikosti
SPOTŘEBA: 300 (350/400) g ﬁalové
(barva 21 aubergine)
příze KARA (46% polyamid, 27% bavlna,
27% polyakryl; 50 g = 125 m; AUSTERMANN; jehlice č. 5, háček č. 4,5
VZORY: I. lícový žerzej – líc hladce,
rub obrace; II. ažurový vzor – pleteme
podle rozkresu, zakresleny jsou pouze
lícové řady, rubové řady pleteme, jak
se oka jeví, 1. – 18. řadu stále opakujeme; III. vzor sedla – pleteme podle rozkresu, znázorněny jsou jen lícové řady,
pokud není ve vysvětlivkách uvedeno
jinak, oka pleteme v rubových řadách
tak, jak se jeví
1. – 36. řadu stále opakujeme; IV. zkrácené řady – řady pleteme pouze z části
podle udaného počtu ok, práci otočíme
a upleteme zdvojené oko takto – do
1. oka vpíchneme, jako když chceme
plést obrace, příze leží před prací, oko
a přízi sejmeme společně obrace, pak
přízí stáhneme pevně dozadu, přičemž
se oko stáhne z jehlice a tak se zdvojí,
příze se musí velice pevně utáhnout,
aby nevznikly žádné dírky; když pak

Model pleteme příčně. Začínáme ve
středu pravého rukávu. Začneme na 24
ok a pleteme s rozdělením: kraj. oko, 1
oko rubovým žerzejem, 1 oko lícovým žerzejem, 1 oko rubovým žerzejem, 1 oko lícovým žerzejem, 1 oko rubovým žerzejem,
17 ok lícovým žerzejem, kraj. oko. Ve výši
10 (11/12) cm přidáme zprava nových 66
(66/77) ok a = 90 (90/101) ok a pleteme
vzorem II takto: kraj. oko, začneme oky
před opakováním vzoru II, 7 (7/8)x opakování vzoru II, končíme oky za opakováním vzoru II, kraj. oko. Ve výši 42 (46/50)
cm od bočního švu odložíme pravých 66
(66/77) ok a přes zbylých 24 ok pleteme
dál pro levý rukáv následovně: kraj. oko,
1 oko rubovým žerzejem, 1 oko lícovým
žerzejem, 1 oko rubovým žerzejem, 1 oko
lícovým žerzejem, 1 oko rubovým žerzejem, 17 ok lícovým žerzejem, kraj. oko.
Upleteme 20 (22/24) cm a odložených
66 (66/77) ok opět nabereme a pleteme
základním vzorem II takto: kraj. oko, začínáme oky před opakováním vzoru II, 7
(7/8)x opakování vzoru II, končíme oky za
opakováním vzoru II, kraj. oko. Ve výši 84
(92/100) cm od bočního švu pravých 66
(66/77) ok uzavřeme a přes zbylých 24 ok
pleteme druhou polovinu pravého rukávu
ve stejném rozdělení ok jako na začátku.
Oka poslední řady našijeme pletacím stehem na začáteční řadu.
Sedlo pleteme příčně, začneme na 30 ok
a pleteme vzorem III. Ve výši 100 (108/
116) cm – měřeno na delší straně (= pravý
okraj práce) práci ukončíme, a oka poslední řady našijeme na začáteční řadu.
Dokončení – Díly lehce navlhčíme nebo
přikryjeme vlhkým plátnem a necháme
uschnout. Delší stranu sedla našpendlíme
na horní okraj dílu a přišijeme jej matracovým stehem. Přitom horní okraj dílu ze
124 (136/148) cm rovnoměrně nařasíme
na cca 100 (108/116) cm. Pro vel. 36 se

tak vytvoří horní obvod 64 cm. Pro vel. 38/
40 a 42 uháčkujeme ještě na horní okraj
1 řadu krátkých sloupků a tím vytvoříme
obvod cca 66 cm. Sešijeme boční švy.
KABELKA
VELIKOST: cca 26 x 26 cm
SPOTŘEBA: 250 g ﬁalové (barva 21
aubergine) příze zn. KARA (46% polyamid, 27% bavlna, 27% polyakryl)
– pleteme z dvojité příze; 50 g = 125 m;
AUSTERMANN); jehl. a kruhová jehl. č.
5 a háček č. 4,5
VZORY: I. ažurový vzor – pleteme podle
rozkresu, jsou znázorněny pouze lícové
řady, v rubových řadách pleteme oka
a nahození obrace; 1. – 20. řadu stále
opakujeme; II. vroubkový vzor – líc i rub
hladce, (v kruhových řadách střídavě
1 řada hladce, 1 řada obrace)
ZKUŠEBNÍ VZOREK: 10 cm x 10 cm =
16 ok x 20 řad
Tašku pleteme z dvojité příze. Dno začneme na 35 ok a upleteme 15 řad vzorem
II (= 8 vroubků). Dále pokračujeme pro
přední stranu vzorem I, pleteme s rozdělení: kraj. oko, 3x opakování vzoru, kraj. oko.
Ve výši vzoru I 20 cm oka odložíme.
Pro zadní stranu nabereme z počáteční
řady 35 ok a pleteme vzorem I stejně jako
přední stranu, oka odložíme.
Pro oba boční díly nabereme z úzkých
okrajů dna po 10 okách a upleteme 20 cm
vzorem II, oka odložíme. Nyní všechna odložená oka nabereme na kruhovou jehlici
a pleteme vzorem II v kruhových řadách.
Po 5 vroubkách oka uzavřeme = horní
okraj.
Ucho začneme na 9 ok a pleteme vzorem
II. Ve výši 50 cm ucho uzavřeme.
Bambulku (8x) začneme na 10 řetízkových
ok, do kterých háčkujeme 3 nopky (= 4
společně uzavřené DS).
Dokončení – Tašku lehce navlhčíme nebo
přikryjeme vlhkým plátnem a necháme
uschnout. Tašku sešijeme. Ucho našijeme
z obou stran zevnitř na boční díl, cca 3
– 4 cm pod horním okrajem. Bambulky našijeme rovnoměrně pod horní okraj tašky.
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